
Data til mennesker.
Vi bringer dit ESDH-system til helt nye højder

https://www.formpipe.com/da/Software/Acadre/


Mobil adgang overalt

Vi har fremtidssikret ESDH i din organisation ved at
skabe en mobil ESDH-løsning, der fungerer fra alle 
mobile platforme – helt uden at gå på kompromis med 
hverken kompleksitet eller faglighed.

Din organisation får et langt større udbytte af ES-
DH-systemet, når det ikke længere er bundet til et 
fysisk sted. Acadre kan anvendes uanset når og hvor 
behovet opstår – om det er på byggepladsen, på 
lærerværelset eller et helt tredje sted.

Med den mobile løsning får decentrale brugere let 
adgang til ESDH-systemet. Det øger fleksibiliteten og 
datasikkerheden betragteligt i hele organisationen. 
Desuden giver det helt nye muligheder for videndeling, 
samarbejde, forenkling af arbejdsgange og arkivering-
spraksis.

Teknologisk frontløber

Med Acadre er det let at leve op til de krav, som 
det offentlige stiller til for eksempel digitalisering og 
arkitektur. Acadre lever op til rammearkitekturen og er 
markedets førende i forhold til at integrere til støtte-
systemerne og den fælleskommunale infrastruktur og 
Microsoft Office løsninger on prem såvel som i skyen.

Acadre indfrier 100% af FESD2-standardens funktion-
skrav. Det betyder i praksis, at hovedparten af kom-
muners og offentlige myndigheders ønsker til en ES-
DHløsning indfries direkte i Acadres standard set-up.

Acadre tilbyder en åben snitflade og gode integration-
smuligheder til 3. partsløsninger. Endvidere tilbyder vi 
en gennemtestet og billig afleveringsløsning til Statens 
Arkiver samt fagmoduler som fx. Teknik og Miljø, PPR, 
B&U mm. 

Brugervenligt, intuivt og fleksibelt

Det skal være nemt at være sagsbehandler. Derfor har 
vi udviklet det mest moderne og brugervenlige design 
på ESDH-markedet, nemlig Acadre. Vi har skabt en 
enkel og intuitiv løsning, der sikrer en effektiv og fleksi-
bel hverdag for alle typer af brugere.

Acadre muliggør individuel tilpasning til den enkelte
brugers behov og brugsmønster. Brugerne kan selv 
etablere workflows og indgangsportalen til Acadre kan 
konfigureres efter den enkeltes behov via en simpel 
”drag and drop”-funktion. Systemets  procesunder-
støttelse og fleksibilitet betyder også, at løsningen kan 
fungere som en decideret fagløsning.

I udviklingen af det nye, mobile Acadre har vi sat kun-
dens behov og hverdag i centrum. Acadre er bygget på 
et gennemgående princip om, at brugervenlighed og 
intuitiv brugeroplevelse skal stå i centrum. Løsningen 
benytter nyeste viden inden for brugervenligt design 
såvel som nudging teknologi for at guide brugerne og 
optimere brugsoplevelsen.
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Vores fremtidssikret løsning har i mange år 
været i toppen i Devoteams årlige rapport

Brugervenligt og fleksibelt design, der virker 
fra alle mobile platforme

Indbygget GDPR-hjælp og stærke sikkerheds-
foranstaltninger

Brugerdrevet innovation og tæt udviklingssa-
marbejde med kunderne

Fast årlig pris og fri adgang til markedets 
største udvalg af moduler og integrationer

Stor fleksibilitet og let tilpasning til individuelle 
og skiftende behov

Lever op til den fælleskommunale ram-
mearkitektur

Som kunde hos Formpipe skal du kun selv 
samarbejde med én leverandør - vi hjælper 
med alt fra installation til aflevering

8 stærke grunde til at vælge Acadre 
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https://www.formpipe.com/da/Software/Acadre/


Sikker løsning, der øger 
datakvaliteten i din organisation

Med Acadre øger I sikkerheden og datakvaliteten i 
organisationen. Når brugerne altid har let og mobil 
adgang til Acadre, minimerer I risikoen for, at data og 
følsomme personoplysninger gemmes på personlige 
fildrev eller sendes via mail. Det skaber bedre arkiv-
eringspraksis og sikrer, at al videndeling kan foregå 
hurtigt og enkelt direkte i Acadre.

Vores Adoxa-løsning giver den enkelte bruger 
mulighed for proaktivt at forbedre datakvaliteten i egne
data og sikre, at ingen følsomme persondata slipper 
ud.I takt med stigende krav om datadeling og offent-
liggørelse af data er effekten af dette værktøj ekstra 
værdifuldt, ikke mindst som følge af EU’s persondata-
forordning.

Tæt udviklingssamarbejde

Vi udvikler Acadre i tæt samarbejde med vores kunder.
I løbet af året mødes vi til innovationsworkshops, 
inspirations- og ERFA-møder, faglige konferencer og i 
lokale brugerklubber.

Det betyder, at du kan få meget konkret indflydelse
på, hvilken funktionalitet og hvilke moduler, der skal
udvikles til løsningen, og i hvilken rækkefølge - kort
sagt, du bestemmer, hvad vores tid og dine penge skal
bruges på.

Vi prioriterer udviklingssamarbejdet højt, fordi vi er
overbeviste om, at vi i fællesskab skaber det stærkeste
produkt og den bedste hverdag for vores brugere.

Transparent prismodel og frit valg 
på hylderne

Hos os får I en transparent prismodel og en fast årlig
pris for Acadre. I slipper for skjulte ekstraomkostninger
og kender fremadrettet organisationens årlige udgift til
ESDH.

Til en fast årlig pris får I fri adgang til alle Acadres mod-
uler og funktionaliteter. Acadre har markedets største 
udvalg i fagmoduler og værktøjer, og I er selv med til 
at beslutte, hvad der skal udvikles i fremtiden. Vi har 
bl.a. styrings- og overbliksværktøjer samt værktøjer til 
fleksibel ledelsesrapportering.

Rammearkitektur
Acadre er 100% compliant med den 
fællesoffentlige rammearkitektur

Brugervenlighed
Acadre er intuitiv og brugervenlig. Man 
opretter naturligt sager og dokumenter 
korrekt

Fleksibilitet
Acadre er ekstremt fleksibelt og kan 
let tilpasses den enkelte organisations 

Acadre er kåret som bedst 
i klassen når det handler 

om ESDH-løsninger til den 
offentlige sektor.

Devoteam rapport 2020

https://dk-managementconsulting.devoteam.com/nyheder/esdhecm-rapporten-2020-har-meldt-sin-ankomst/


Formpipe Software A/S leverer it-systemer, der autom-
atiserer, digitaliserer og effektiviserer arbejdsgange i 
offentlige og private organisationer. Formpipes system-
er er kendetegnet af høj brugervenlighed og udpræget 
fleksibilitet i både kerneløsninger og tilhørende mod-
uler. Det giver smidige produkter, der løbende følger 
med tiden og med ændrede krav fra omverdenen.

I over 20 år har Formpipe Software A/S udviklet og 
leveret solide, fremtidssikrede ESDH-løsninger. Vi er 
markedsledende inden for ESDH-området og over 
150.000 medarbejdere i den offentlige sektor i Norden 
bruger Acadre.

Formpipe Software A/S er ejet af svenske Formpipe
Software AB, som har været børsnoteret i Stockholm 
siden 2005.

Nordens førende leverandør af          
fleksible ESDH-løsninger

  Tel. +45 7220 8310
 Mail. salg@formpipe.com

 Lautrupvang 1
 2750 Ballerup 

Markedsledende og modulbaseret 
standard ESDH-system

Et teknologisk forspring, der 
fremtidssikrer din organisation

Brugervenligt og fleksibelt system, 
der virker fra alle mobile platforme

Lever op til den fælleskommunale 
rammearkitektur

ESDH til en fast årlig pris og frit 
valg blandt markedets største 
udvalg af fagmoduler og værktøjer
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Over 70.000 
brugere fordelt i 

kommuner, regioner 
og institutioner.

Det korte af det lange

https://www.formpipe.com/da/
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